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RESUMO

FLORA DA CAATINGA UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO NA ZONA
 RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, PARAÍBA, BRASIL.
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A utilização dos recursos naturais disponíveis consiste em um instrumento de
 trabalho fundamental pra promover no indivíduo a capacidade de analisar e
 buscar novas posturas em relação ao meio. Nessa perspectiva, o presente
 trabalho, resultante de ações efetuadas na Escola Municipal José Martins de
 Oliveira, Sítio Patamuté em Cajazeiras-Paraiba com alunos do 7º ano, teve como
 objetivo usar a flora da Caatinga como recurso didático no processo ensino-
aprendizagem, associando-a ao contexto escolar, promovendo uma reflexão
 acerca dos elementos presentes no bioma onde o educando está inserido. Como
 procedimentos metodológicos foram realizadas as seguintes ações: levantamento
 de dados junto a comunidade utilizando questionários referenciando aspectos de
 plantas da Caatinga indicadas como forrageiras, ornamentais, medicinais e na
 alimentação humana; estudos de campo em recortes da Caatinga existentes
 próximos a escola para compreender as regras de uma atividade de campo e
  coleta de material botânico; atividades práticas em sala de aula e atividades
 lúdicas que buscavam a integração entre o educando e o meio. Como resultados
 das entrevistas foram catalogadas 24 espécies sendo 29,2% forrageiras, 20,8%
 ornamentais, 33,3% indicadas como medicinais e 16,7% utilizadas na
 alimentação humana. Foram coletadas, identificadas, tendo como base a
 literatura especializada e herborizadas 18 espécies. Através da análise dos dados
 obtidos conclui-se que o meio estimula o aluno a desenvolver e ampliar seus
 conceitos pré-existentes. Logo o conhecimento adquirido servirá de subsídio para
 a necessidade da conservação da flora do bioma Caatinga, que vem sendo
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 gradativamente degradada.
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